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เร่ิมประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

               เมื่อไดเวลาทานเลขานุการสภา ฯ ไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  เขาหองประชุม 
และไดนับจํานวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม      ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมไดเขาประชุม  ๒0  ทาน 
ไมมาประชุม 1 ทาน ครบองคประชุม โดยนายสุรศักดิ์ สายแกว นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร เปนตัวแทน
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระดังน้ี  

     ระเบียบวาระที่ 1         -   เรื่องประธานแจงในที่ประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - ครับผม     สําหรับในวันนีก็้จะเปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร       
     (ประธานสภา ฯ)            สมัยสามัญที่ 4 ประจําป 2563  ครบั ก็จะเปนในเรื่องของการติดตามแผนพัฒนาที่เรา       
                                     ไดดําเนินการมาแลวในป 2563 นะครับ   

    ระเบียบวาระที่ 2        -  เรื่องรับรองการประชุมที่ผานมา 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี   - ครับ  ก็ขอใหทานสมาชิกไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมานะครับ   ในการ    
     (ประธานสภา ฯ)       ประชุมเม่ือวันที่  23 สิงหาคม 2563  ซึ่งจะเปนการประชุมสภาสมัยสามัญที่   3   
                                     ครั้งที่ 3 ประจําป  2563 ครับ  ถามีขอตกบกพรองประการใดก็จะไดไปแกไขให   
                                     ถูกตองตอไป   เชิญครบั 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครบั มีทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมมั้ยครับ   (สักครู)  ถาหากวาไมมทีานใดที่จะเสนออีก               
    (ประธานสภา ฯ)             ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ  (สักครู)  ครับ   ทานสมาชิก ฯ  ทานใดเห็นควรรับรอง                                 
                                     รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําป 2563 กรุณายกมือข้ึนครับ    

   มติที่ประชุม               -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  21  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี            
                                     (ประธานสภางดออกเสียง)   ครับ  ก็เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปเลย   

ระเบียบวาระที่ 3            -  กระทูถาม   
                                       (ไมมี)  

ระเบียบวาระที่ 4             -  เร่ืองที่คณะกรรมการสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว  
                                        (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 5             -  เร่ืองที่เสนอใหม 

 

ระเบียบวาระที่ 5.1           -  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2563 
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-  ครับ เด๋ียวจะใหทางทานหัวหนาสมชาย 
    (ประธานสภา ฯ)            ไดชี้แจงเพิ่มเติมครับผม                                                                     

นายสมชาย    จันครา       -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานคณะผูบริหาร และทานสมาชิกสภา ฯ ทุก ๆ ทานนะครับ    
  (หัวหนาสํานักปลัด)           ก็ขอใหทานสมาชิก ฯ ไดดูเอกสารหนาที่ 1 - 7 นะครับ ก็จะเปนบทนํา ก็จะเปนเน้ือหา   
                                    สาระเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตามแผน ฯ ยุทธศาสตรก็จะมีอยู 7 ยุทธศาสตร นะครับ   
                                    ครับ จะเปนการติดตามแผนการดําเนินงานในรอบป  2563 นะครบั ก็ใหทานสมาชิกฯ   
                                    ไปดูทีห่นา 8 เลย  นะครับ ก็จะเปนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานนะครับ ทีท่าง   
                                    คณะกรรมการติดตามแผน ฯ  ไดเสนอไวนะครับ เรื่องแรกก็คือ เรื่องงบประมาณในการ   
                                    ดําเนินงานป  2563  มีไมเพียงพอนะครับ  สองกค็ือปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ  ซึ่ง 
                                    ทําใหการดําเนินการของเราลาชานะครับ  สามก็คอืไดรับงบประมาณลาชา   ขอที่ส่ีก็คือ  
                                    โครงการที่อยูในแผน  ฯ มีเปนจํานวนมากไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ  สําหรับ  
                                    ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตดิตามแผนนะครับ     ขอแรกก็คือใหนําโครงการที่เกิน  
                                    ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของเพื่อขอรับ  
                                    การสนับสนุนงบประมาณตอไป  คอื  ควรมีการซักซอมและทําความเขาใจในปญหาและ   
                                    อุปสรรคในการดําเนินงาน  จัดทําแผนตามสภาพปญหาของพื้นทีแ่ละความจําเปนมีการ  
                                    สรุปติดตามแผนเปนรายไตรมาส  เพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน   มีการ  
                                    ติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานที่มีงบประมาณอยูแลว หนา 9 นะครับ  ก็จะ   
                                    เปนโครงการที่เราดําเนินการตามยุทธศาสตร   ยุทธศาสตรแรกก็จะเปนยทุธศาสตรดาน   
                                    โครงสรางพื้นฐานทั่วไป ขอแรกก็จะเปนงบกลางนะครับ ประมาณ 300,000 บาท   ที ่
                                    เราตั้งไวปที่แลว  จะใชอยูประมาณ  180,000  บาท จะเปนการซอมแซมถนนหนทาง    
                                    แลวก็จะเปนโครงการวาตภัยที่เราไดจายไปนะครับ ในสวนของโครงสรางพื้นฐานที่เราใช  
                                    เงินจายก็จะมีตั้งแตหมูที่ 1 - 11 เลยป 63  โครงการที่ 2-5 ก็จะเปนโครงการของหมู  
                                    ที่ 1,2,3  แลวก็หมูที่ 4  นะครับ  ของหมูที่ 4 ก็จะมีอยู  2 โครงการนะครับ  ก็จะเปน  
                                    ตัวเงินสะสมนะครับ โครงการที่ 6  ก็จะเปนโครงการตอเน่ืองที่ทําตอนะครับของหมูที่ 4    
                                    เปนตัวเงินงบประมาณ  โครงการที่ 7  เปนของหมูที่ 5  โครงการที่ 8  เปนของหมูที่ 7   
                                    โครงการที่ 9 เปนของหมูที่ 8  โครงการที่ 10  เปนของบานเสลาหมูที่  6   โครงการที ่      
                                    11 เปนของบานระกานอยหมูที่ 9 นะครับโครงการที่ 12 จะเปนของบานตาองค หมูที่   
                                    10 โครงการที่ 13 เปนโครงการทอลอดเหลี่ยมบานสุขเกษม หมูที่ 11 โครงการที่ 14 
                                    โครงการกอสรางถนนดินสายบานระกา  หมูที่ 5  โครงการที่ 15 เปนโครงการปรับปรุง  
                                    ซอมแซมระบบประปาหมูบานของบานโคกเพชร  โครงการที่  7 – 13  เปนโครงการใช  
                                    เงินทุนสํารองสะสม  ครับ  ทุกโครงการก็ไดดําเนินการเสร็จส้ินเรียบรอยแลว ชองแรกที่  
                                    ทานเห็นก็จะเปนโครงการที่ไดรับการจัดสรร ชองที่สองก็จะเปนชองจํานวนเงินที่ไดก็หน้ี   
                                    ผูกพัน  โครงการที ่ 14 -  15   เปนเงินงบประมาณที่เราไดโอนงบประมาณตั้งจายเปน  
                                    รายการใหม    เปนโครงการกอสรางถนนดินกับโครงการซอมระบบประปาหมูบานของ 
                                    บานโคกเพชร นี่คือโครงสรางพ้ืนฐานที่เราไดดําเนินการในป  2563  สวนในหนาที ่10     
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                                   ก็จะเปนการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต    ก็จะมโีครงการวันแรกเปนโครงการวันเด็กที่ตั้งไว    
                                   50,000 บาท เบิกจายไป 49,952 บาท โครงการที่ 3 - 12 เปนโครงการพระราชดําร ิ 
                                   ของสมเด็จพระกระนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพ ฯ เปนการอุดหนุนใหทุกหมูบาน แต  
                                   ก็จะมีบางหมูนะครับที่ไมไดทําการเบิกจายในสวนของหมูที่ไมไดทําการเบิกจาย  ก็จะตอง   
                                   ประสานกับทางผูใหญอีกทีนึงนะครับ วาติดขัดตรงไหน   เคาอุดหนุนมาใหก็ตองรายงาน   
                                   เขาไปดวย  หนาที่ 11 ในสวนโครงการที่ 13 - 14 ก็จะเปนในสวน   โครงการของสวน   
                                   การศึกษา จะเห็นวาไมไดดําเนินการเน่ืองมาจากติดชวงโควดิ  โครงการที่  15  ก็จะเปน   
                                   โครงการสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาสตรีและครอบครัวเบิกจายไปแลวนะครับ   ใน    
                                   โครงการที ่16  ก็เปนโครงการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุนะครับเปนการเบิกเงินสดและ 
                                   เบิกจายผานบัญชี โครงการที่ 17 เปนโครงการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูพิการ โครงการที่ 18    
                                   เปนการเบิกจายโรงการจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสเบิกจายไปแลว นะครับ  โครงการที่ 19  
                                   และ 20 ก็เปนโครงการของกองการศึกษานะครับ  นี่ก็ไมไดดําเนินการ   โครงการที่ 21    
                                   ก็จะเปนโครงการสนับสนุนคาใชจายอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โครงการ   
                                   ที่ 22 - 23ก็จะเปนการจัดสรรการเรียนการสอน     เปนคาหนังสือเรียนใหกับทางศูนย  
                                   พัฒนาเด็กเล็ก นะครับ โครงการที่ 24 – 26 ก็เปนการจัดสรรใหทางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
                                   โครงการที ่  27  ก็จะเปนการจัดสรรคาอาหารเสริมนม ใหกับทางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ    
                                   แลวก็โรงเรียนในตําบลโคกเพชรนะครับ  โครงการที่  28  ในหนาที่  13   ก็จะเปนการ  
                                   อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในตําบลจํานวน  ทั้ง  5  แหงนะครับ  ใน  
                                   โครงการที่ 29 จะเปนการจัดซื้อคาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน  35,500 บาท     
                                   แลวก็โครงการรณรงคปองกันไขเลือดออก  จะเปนคาทรายอะเบท นํ้ายาเคมีกําจัดยุงลาย    
                                   จํานวน 115,500 บาท หนาที่ 14 ก็จะเปนยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน    
                                   สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน โครงการแรกจะเปนคาจางเหมาบริการ   
                                   ที่เราใชต้ังไว 300,000 บาท โครงการที่ 2 จะเปนโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง  
                                   ถนนในชวงเทศกาล  ตั้งไว 118,00 บาท  ใชไป 45,000 บาท  โครงการที่ 3 ก็จะเปน  
                                   โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนน้ี   จะเปนหลักสูตรจิตอาสาปองกัน  
                                   ภัยพิบัติที่เราไดอบรมมานะครับใชงบประมาณไป  80,000 บาท โครงการที่ 4 ก็จะเปน    
                                   โครงการจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ  จํานวนเงิน  48,000  บาท  ซึ่งเบิกจายไปแลวนะครับ     
                                   โครงการที่  5 จะเปนการจัดซื้อปายไฟสามเหลี่ยม เพื่อใชในสวนงานปองกันและบรรเทา   
                                   สาธารณภัย  จํานวน 48,000  บาท  ซึ่งก็ไดเบิกจายไปแลวนะครับ ตอไปในหนาที่ 15    
                                   ก็จะเปนยุทธศาสตรที่ 5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ   
                                   สิ่งแวดลอม   ก็จะมีโครงการแรกนะครับโครงการรักษน้ํา  รักษปา  รักษาแผนดินปลูกปา  
                                   เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โครงการที่ 22 เปน 
                                   โครงการเบิกจายคาจางเหมาบุคลากรตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก   
                                   พระราชดําริสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรม 
                                    ราชกุมารี ตรงน้ีเราไมไดรบัการตอบรับเขารวมโครงการจากทางสํานักพระราชวังนะครับ  
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                                    ตอไปในหนาที่ 16 นะครับ จะเปนยุทธศาสตรการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ  
                                    ภูมิปญญาทองถิ่น  โครงการแรกก็จะเปนโครงการเขารวมงานรําลึกพระยาไกรภักดีครับ     
                                    ตรงน้ีเราไมไดทําการเบิกจายนะครับ   โครงการที่ 2 ก็จะเปนโครงการแขงขันกีฬาตาน  
                                    ยาเสพติด ตรงนี้เราไมไดดําเนินการนะครับ  เนื่องจากเราติดอยูในชวงสถานการณโควิด    
                                    โครงการที่ 3 เปนโครงการอุดหนุนรวมกีฬาตานยาเสพติด “ตากะจะเกมส”งบประมาณ    
                                    22,000 บาท ตรงน้ีเบิกจายไปแลวนะครบั  โครงการที่ 4  อุดหนุนโครงการสนับสนุน   
                                    กิจกรรมพัฒนาเด็กเยาวชนดานกีฬาและนันทนาการจํานวน 40,000 บาท  ตรงนี้ไมได  
                                    ทําการเบิกจายโครงการที่ 5 โครงการสงเสริมใหความรูและเพ่ิมทักษะดานกีฬา  สวนตัว 
                                    โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมไดดําเนินการนะครับ  โครงการที่ 7 ก็คอืการ  
                                    สงทีมกีฬาอบต.โคกเพชร เขารวมแขงขันกีฬาตาง ๆ เบิกจายไปจํานวน  31,010  บาท     
                                    ไปหนาที่ 17  ก็จะเปนยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการบานเมืองครับ   โครงการ 
                                    ตัวแรกเปนโครงการสมทบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 102,000 บาท  ตรงน้ี   
                                    เบิกจายไปแลวนะครับ   โครงการที่ 2 ก็เปนการสมทบโครงการกองทุนบําเหน็จบํานาญ   
                                    ขาราชการสวนทองถ่ิน โครงการที่  3 ศกึษาดูงานก็ดําเนินการไปแลวนะครับตั้งแตตนป    
                                    โครงการที่  4  โครงการดําเนินการของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   
                                    ตําบลโคกเพชร  โครงการที่ 5  เลือกตั้งทองถ่ินก็ยังไมมีการดาํเนินการนะครับ โครงการ   
                                    ที่ 6 - 12 จะเปนโครงการอุดหนุนการจัดงานวันรัฐพิธีตาง ๆ นะครับ  อันน้ีก็อุดหนุนไป   
                                    ทางอําเภอ  โครงการที่ 13 อุดหนุนศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดให   
                                    ทางจังหวัดศรีสะเกษ   เบิกจายไป  5,000  บาท  โครงการที่ 14  เพื่อเบิกจายกองทุน    
                                    ประกันสังคม จํานวน 96,000 บาท  โครงการที่ 15   การอุดหนุนกองทุนเงินทดแทน     
                                    จํานวน 4,000 บาทโครงการที่ 16 เปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการ   
                                    รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกรองสวนทองถิ่น   จํานวน  20,000 บาท    
                                    ซึ่งไดดําเนินการเบิกจายไปแลวนะครับ โครงการที่ 17 เปนการอุดหนุนกองทุนบําเหน็จ   
                                    บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน จํานวน 322,000 บาท  โครงการที่ 18  เปนโครงการ   
                                    จัดซื้อรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค  ขนาด  6,000 ลิตร  ซึ่งตอนนี้อยูระหวางดําเนินการ   
                                    นะครับ ทั้งหมดก็จะมีเพียงเทาน้ีนะครับที่เราไดดําเนินการในป 2563 ที่เราดําเนินการ   
                                    ตามแผน  ก็ขอรายงานเพื่อใหทางสภา  ฯ เพื่อทราบ  ขอบคุณครับทานประธาน 

 นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ   ตามที่ทานหัวหนาสํานักปลัด  ไดนําเรียนช้ีแจงใหทานสมาชิกไดใหทราบไปแลว  
        (ประธานสภา ฯ)        ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ 5 ป มีทานสมาชิกฯ ที่มีขอสงสัยก็สอบถาม   
                                    ไดนะครับผม เรียนเชิญทานปลัด ฯ  ชี้แจงเพิ่มเติมเลยครับผม ตอเลยครับผม                                                 

นายณัฐธรี  เปยมธราพัฒน   - เรียนทานประธานสภา ฯ ทานรองประธานสภา ฯ ทานนายก ฯ และทานคณะผูบริหาร  
       (ปลัดอบต.โคกเพชร)     ตลอดไปจนถึงเจาหนาที่ผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ สําหรับตอนน้ีก็เปนการประชุม   
                                    ในระเบียบวาระที่ 5 อยูนะครับ ทานประธานฯ ไดนําเรียนไปแลวในสวนของการปฏิบัต ิ 
                                    ตามแผนพัฒนา ฯ ปงบประมาณ 2563 ที่ผานมานะครับ  เปนปที่เราไดพักเยอะหนอย  
                                    เพราะมีการระบาดของเช้ือโควิด - 19 ก็มีหลาย กิจกรรมที่ไมไดดําเนินการ เพราะเปน   
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                                   กิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการกระจายเชื้อ    ตัวเงินที่เหลือที่ไมไดดําเนินการก็ตกเปนเงิน   
                                   สะสมไป  เราก็ไมตองกังวลในสวนของรัฐบาลกลางก็เชนเดียวกัน ปที่ผานมามีปญหาเรื่อง  
                                   งบประมาณกันทั้งประเทศ  ตั้งแตกระทรวงลงมาจนถึงทองถิ่น ทั้งเรื่องการจัดเก็บรายได    
                                   เรื่องงบประมาณเงินอุดหนุนตาง ๆ รัฐบาลใชงบประมาณเยียวยาไปยังผูไดรับผลกระทบ     
                                   จํานวนมาก  เงินที่จะใชในการพัฒนาก็เลยไมมีการกูเงินก็เลยทําไมได   ที่เราหวังวาจะได   
                                   งบพัฒนามาก็หมดไป   เงินเหลือจายจากปงบประมาณ 2563 ก็หมดไป  เพราะรัฐบาล   
                                   เอาเงินไปชวยเหลือพี่นองประชาชนไปหมดแลว ป 2564 ยังไดรับผลกระทบอยูเชนเดิม     
                                   การจัดเก็บรายไดในชวงไตรมาสแรกของป  2564  ตอนนี้ต่ํากวางบประมาณรายไดที่ตั้ง   
                                   ไวประมาณ 8 หมื่นลานบาท  ของทุกกรมที่มีหนาที่จัดเก็บไมรวมทองถิ่นของทองถ่ินเก็บ   
                                   รายไดทั่วประเทศไมเกิน 10 เปอรเซ็นต ยิ่งในป 2563 รายไดลดหมดเลย มีบางทองถ่ิน   
                                   เทานั้นที่มีรายไดสมดุลเปนสวนนอยมาก ก็เรียนทานวาในเรื่องโครงการของป  63 - 64    
                                   อาจจะตองเบาๆ ลงนิดนึง  ก็เปนกรอบไว  เพราะในป  2564  นี้ เมื่อวานมีการเลือกตั้ง  
                                   นายกอบจ.และสมาชิกสภาอบจ. ทั้งประเทศก็ไดดําเนินการแลว ของเราอบต.เอง  จากที ่  
                                   เม่ือวานที่ผมไดฟงจากทานเลขากกต.ก็อาจจะเวนระยะหางไปประมาณ 90 วัน ก็จะเปน  
                                   เทศบาล  ตอไปก็คงเปนอบต. แลวก็คงจะเปนเมอืงพัทยากับกทม. ก็นาจะเปนปนี้ทั้งหมด       
                                   แตทั้งน้ีทั้งน้ันสถานการณมันตองเปนไปตามความจําเปนของแตละวัน ๆ ที่เกิดขึ้น  อยาง   
                                   ตอนนี้โควิดมันระบาดรอบใหมมาอีกแลวก็ตองรอดูกันตอไป  ก็เปนเรื่องที่เราตองติดตาม  
                                   กันตอไป อีกเรื่องก็เปนเรื่องของการประชุมครม.ซึ่งอาทิตยที่แลวก็มีกระแสขาวออกมาวา   
                                   จะใหทานนายกฯ  ทานสมาชิกหยุดการปฏิบัติหนาที่วันที่ 31 ธันวาคม  แลวเปดมาวันที่    
                                   4 มกราคม 64 ก็ใหรับสมัครสมาชิก ฯ ผมดูแลวไมรูใครใหขอมูล  มันเปนไปไมไดในทาง  
                                   ปฏิบัต ิ ก็ไมรูใครสงตอขอมูลอันนี้ก็นําเรียนทานสมาชิก ฯ ในสวนของโครงการป 2563    
                                   ที่ทานหัวหนาสมชายไดรายงานไปแลวก็จะมีบางอยางเทาน้ันที่เรายังไมไดทํา  ที่คางอยูก็   
                                   จะมีแครถน้ําที่เปนประเด็นใหญ  ซึ่งรถน้ําเราก็จะมาถึงวันศกุรน้ีนะครับ ไมแนใจวาถึงเรา  
                                   หรือถึงขนสง เพราะเอกสารตองเรยีบรอยกอนที่จะมาสงมอบใหเรายังไงก็ติดตามขาวสาร   
                                   อีกทีนึง  ก็มีหลายหนวยงานมาขอใชแลว ก็ขอนําเรียนทานสมาชิกฯ วาการขอใชครุภัณฑ   
                                   ของหนวยงานราชการ   ใหทาํหนังสือแจงมาที ่อบต.กอน อันน้ีก็เปนกระบวนการปฏิบัติ      
                                   คือเดี๋ยวมันมีปญหา คือ รถมันวิ่งออกไปมันมีโอกาสเกิดความเสียหายข้ึนก็อาจจะมีปญหา     
                                   สวนป 2564 ที ่เราตั้งเอาไวก็จะตองเช็คงบประมาณดูกอนสวนในเรื่องเงินสะสมเราตอง  
                                   ดูกันอีกวาเราจะทําไดไหมอันน้ีก็รายงานทานสมาชิกเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้แตเทาน้ีกอน   
                                   นะครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   มีทานสมาชิกฯ  ทานใด   มีขอสงสัยเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน    
        (ประธานสภา ฯ)       ประจําป 2563 อีกไหมครับ   ถาไมมีก็เขาระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ 
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       ระเบียบวาระที่ 6      -  เร่ืองอื่น ๆ  

นายสุรศักดิ์    สายแกว      -  ขอบคุณครับ ทานประธาน ฯ เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกฯ ทุกทานนะครับ   
    (นายกอบต.โคกเพชร)       ทางคณะผูบริหาร  และทางสํานักงานเองก็มีเรื่องที่จะแจงใหทานสมาชิก ฯ  ทราบ ใน   
                                     เรื่องของเทศกาลปใหมที่ใกลจะถึงน้ี  ทางสํานักงานเองก็ไดพูดคุยกันวา  ทางเราจะจับ            
                                     สลากปใหมกันปน้ีก็จะจัดกันวันที่ 29  ธันวาคม น้ี  เวลาก็คงจะประมาณเวลาชวงหลงั  
                                     เลิกงาน ก็ขออนุญาตนําเรียนทานสมาชิกฯ  เพียงเทาน้ีกอนครับ  ขอบคุณครับ 

 นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  มีทานสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ  เชิญครับ 
        (ประธานสภา ฯ) 

นายวีรศักดิ์  พัฒนาอนุสรณ -  เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ ทุกทานนะครับ ผมขออนุญาตนําเรยีนเรื่อง  
   (รองนายกอบต.โคกเพชร)   ขอบัญญัตินิดนึงนะครับ  ตามขอบัญญัติของหมู 10 ซึ่งเปนถนนดิน   ซึ่งตอนนี้ข้ันตอน  
                                     ดําเนินการเก่ียวกับการรังวัดยังไมไดดําเนินการ  เพราะฉะนั้นหลังจากเดือนเมษายนไป   
                                     แลวมันจะยาก  ผมก็เลยขอเรียนวาจะใหเปนหมูที่ 10 กอน 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - ครับ  มีทานสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ  เชิญครับทานนายกฯ  
         (ประธานสภา ฯ) 

    นายสุรศักดิ์  สายแกว     - ขอบคุณครับทานประธาน ฯ  สืบเนื่องจากวันที่ 30 พ.ย. - 4  ธันวาคม  ที่ผานมา  ซึ่ง     
     (นายกอบต.โคกเพชร)      ทางองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเอง    ไดรับเกียรติใหจัดงานแขงขันกีฬาทองถิ่น  
                                     สัมพันธ  ประจําป  2563   ซึ่งก็ไดรับการชื่นชม  เสียงตอบรับคอนขางดีในการจัดการ 
                                     แขงขันในคร้ังน้ี  ผมเองก็ขอขอบคุณไปยังเจาหนาที่  สมาชิก ฯ  ที่ไดมีสวนรวมใหการ  
                                     ดําเนินการแขงขันลลุวงไปดวยด ี ขอบคุณมากครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - เชิญครับ  หัวหนาสมชาย   
        (ประธานสภา ฯ) 

  นายสมชาย  จันครา       -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานคณะผูบริหาร และทานสมาชิกสภา ฯ ทุก ๆ ทานนะครับ     
   (หัวหนาสํานักปลัด)          ในสวนของงานปองกันภัยฝายพลเรือน   ก็จะขอนําเรียนในสวนของการจัดตั้งจุดบริการ   
                                    ประชาชนในชวงเทศกาลปใหมในชวงวันที่ 29 ธนัวาคม - วันที่ 4 มกราคม  ตอนน้ีก็ได   
                                    จัดทําคําส่ังเปนที่เรียบรอยก็คงจะไดเรียนไปยังทานสมาชิก ฯ  ที่เปนอปพร.อีกครั้งหน่ึง   
                                    ปนี้ก็จะใชอปพร.ทั้งหมด เพ่ือความสบายใจในการเบิกจาย   ก็ขอนําเรียนแตเพียงเทาน้ี  
                                    ครับ  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ  มีทานสมาชิก ฯ  ทานใดอีกไหมครับ  เชิญครับ 
         (ประธานสภา ฯ) 

     นายฉลิน  ใจเพ็ง        -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานคณะผูบริหาร และทานสมาชิกสภา ฯ ทุก ๆ ทานนะครับ      
 (รองนายกอบต.โคกเพชร)    ครับ จากที่ทานนายก ฯ ไดแจงเรื่องการจัดกิจกรรมปใหมนะครับ   ทางกระผมก็ขอแจง   
                                    วาราคาของขวัญที่เราจะนํามาจับสลากก็ไมควรตํ่ากวาราคา  300 บาท นะครบั  ก็เลย   
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                                    อยากจะแจงใหทางสมาชิก ฯ ทราบ  เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันเพราะวา 1 ป  เรา  
                                    ไดจัดเพียงคร้ังหน่ึง ก็เพื่อเปนขวัญกําลังใจ   ครบั  เทานี้ครับผม 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี- ครับ  ก็ตามที่ทานรองฉลินแจงนะครับ  ของขวญัที่นํามามาจับสลากก็ไมใหต่ํากวาราคา       
        (ประธานสภา ฯ)         300 บาท นะครับ  ครับ  มีทานสมาชิก ฯ  ทานใดอีกไหมครับ  เชิญครับ                     

นายภานุเดช  สัมมนา       -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานคณะผูบริหาร  สมาชิกฯ ทุกทานนะครับ   กระผมเองก็มี  
      (สมาชิกหมูที่ 7)           เรื่องที่จะนําเรียนก็คือเรื่องไฟฟาสองสวาง  ก็นาจะเปนหลายหมูบานก็คือเราแจงมาแลว  
                                    ก็หายเงียบไปทุกท ี ทางกองชางแจงมาแลววาจะดําเนินการให  ก็ไมดาํเนินการซักทีครับ   
                                    ครับ อยางบานโนนสําราญจะมีไฟทั้งหมูบานซัก  20 หลอด แตตอนน้ีเหลืออยูประมาณ   
                                    3 หลอด นอกน้ันดับหมด ทั้งดับทั้งหัก แจงไปยังทานผอ.วีระพลชวงน้ันทานอยู ก็แจงวา  
                                    ชางไฟฟาอบต.ไมมี แลวก็อีกชวงหนึ่งแจงมาอีก  ก็บอกวาฝนตกอยูขึ้นเสาไฟฟาไมได ซ่ึง   
                                    ตอนนี้ก็ใกลปใหมแลว  สมาชิก ฯ ทุกหมูบานน้ี ก็จะมีปญหากันทุกคน  แตไมไดเสนอให  
                                    ทางสภา ฯ ไดทราบ ก็คิดวาทางผูบริหาร  ทางทานปลัด ฯ  กองชางจะไปดูแลใหนะครับ    
                                    ก็เลยแจงมาตรงนี้ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ ก็ขอขอบคุณทานสมาชิก ฯ  นะครับ ทีแ่จงปญหาความเดือดรอนเรื่องไฟฟาเขามา   
       (ประธานสภา ฯ)         ก็มีหลายๆ หมูบาน  มีทานสมาชิกฯ ทานใดจะเสนออีกไหมครับ เชิญครับคุณบรรดร 

     นายบรรดร  ใจมนต     - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกฯ  คณะผูบริหารทุกทานนะครับ    กระผมเองก็ม ี  
      (สมาชิกหมูที่ 2)           เรื่องที่จะนําเรียนใหทางสภา ฯ  ทราบ  ก็เก่ียวกับถนนชวงเสนบานระกา - เปยมตาลวก     
                                    ตอนนี้เปนหลุมเปนบอมากเลยครบั  ไมทราบวาพอจะมีงบประมาณตรงไหนไปซอมแซม   
                                    ไดไหมครับ  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ  ก็ใหทางทานสมาชิกฯ  ทําหนังสือรองทุกขขึ้นมาถายรูปตรงเสนทางที่มันเปนหลุม   
      (ประธานสภา ฯ)           ชํารุดมานะครับ  เดี๋ยวทางสํานักงานเองจะไดดําเนินการตอไป  ครับ  มีทานใดจะเสนอ    
                                     อีกไหมครับ เชิญครับ  ทาน  ปลัด ฯ  

นายณัฐธรี  เปยมธราพัฒน   - ครับขอบคุณครับทานประธานฯ  ขออนุญาตตอบเรื่องที่ทานสมาชิก ฯ ไดนําเรียนขึ้นมา   
     (ปลัดอบต.โคกเพชร)       กอนนะครับ  คือ ตอนน้ีทางสาํนักงานเราเองขาดอัตรากําลังเยอะนะครับ  ผูอํานวยการ   
                                     กองชาง กองการศึกษาฯ กองคลังไมมี ตอนนี้ตัวปลัดเองรักษาการตําแหนงผูอํานวยการ   
                                     กองชาง  ทางหัวหนาสํานักปลัดเองรักษาการตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง    รองปลัด                   
                                     รักษาการตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาฯ เจาหนาที่ในแตละกองเองก็มีแบบจํากัด   
                                     อยางกองการศึกษามีนักวิชาการศึกษาอยู  1  คน  อีก  1  ทาน  เปนลกูจางทั่วไป การ   
                                     ดําเนินการก็อาจจะลาชานิดนึง  แตเราก็พยายามปรับ   กองชางก็จะมีนายชางโยธาอยู    
                                     1  คน เจาพนักงานการประปาอยู 1 คน แลวก็ลูกจางเปนจางเหมาบริการอยู  1 คน ก็  
                                     ไมสามารถดําเนินการไดเต็มที่  ก็ขอเรียนแจงวาไฟฟานี่มีหมู 7 แลวมีหมูอื่นอีกไหมครับ    
                                     ผมฐานะผอ.กองชาง  ก็จะไดรบีจัดการใหเลยเพราะวันนั้นเห็นแจงวาประปาไมมีอะไหล 
                                     ใชซอม  มันใชหรือเปลา ผมเองก็วาจะประชุมเจาหนาทีก่องชางอยูก็เอาเปนวาใหแตละ  
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                                     ทางหมูบานสํารวจจํานวนหลอดไฟที่ชาํรุดแลวเขียนคํารองมาอีกครั้งหน่ึงนะครับ ผมจะ  
                                     ไดเตรียมวสัดุอุปกรณถูกวามีหรือเปลา ตอมาเรื่องถนนนะครับก็แจงเขามาไดเลย  เด๋ียว  
                                     อาจจะไดพิจารณาจายขาดเงินสะสมทําให ก็ขอบคุณทานสมาชิกฯ ที่แจงเขามานะครับ     
                                     ผมจะไดรีบดําเนินการให   ครับ   ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ   มีทานสมาชิก ฯ  ทานใด  เพิ่มเติมตรงไหนอีกไหมครับ 
       (ประธานสภา ฯ) 

     นายทองเนตร  วาที      -  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก ฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทกุ ๆ  ทาน 
        (สมาชิกหมูที่ 11)        นะครับ กระผมนายทองเนตร  วาที  สมาชิกสภาหมูที่  11 ในวาระอื่นๆ ผมกอ็ยากจะ   
                                     นําเรียนวาทุกโครงการกจ็ําเปนหมดนะครบั  อยางโครงการบานสุขเกษม  โครงการทอ  
                                     ระบายน้ําพรอมฝาตะแกรง ซ่ึงปจจุบันน้ีฝาตะแกรงดังกลาวเกิดการชํารุดเสียหายทําให   
                                     การสัญจรของพี่นองราษฎรอาจเกิดอันตรายข้ึนผมจึงขอนําเรียนไวเพื่อทําการซอมแซม     
                                     และใหทางผูรับผิดชอบไดทําการสํารวจ  ซ่ึงกระผมก็ไดทําหนังสือเขามาแลวจึงเรียนมา   
                                     มาเพื่อทราบ   ขอบคุณครับทานประธาน ฯ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  มทีานอ่ืนอีกไหมครับ (สักครู) ถาไมมีแลวผมก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาทองถิ่น 
        (ประธานสภา ฯ)         คณะฯผูบริหาร  ตลอดไปจนถึง เจาหนาที่ทุกๆ ทานนะครบั ทีไ่ดใหความรวมมือในการ   
                                     เขาประชุมสภาสมัยสามัญที่  4  เปนอยางด ี ผมกข็อใหอํานาจพระคุณพระศรีรัตนตรัย    
                                     และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายจงชวยปกปองคุมครองชีวิตและทรัพยสิน   ของทานใหประสบ   
                                     แตส่ิงดีๆ ในชีวิต ใหทุกทานมีสุขภาพรางกายแข็ง  อายุ  วรรณะ สุขะ  พละ  ปรารถนา   
                                     ส่ิงใด ก็ขอใหสําเร็จดังใจปรารถนาทกุประการ  ผมกข็อปดการประชุมสภาสมัยสามัญที่    
                                     4  ประจําป 2563  ไวเพียงเทาน้ี 
 
                                 -  ปดประชมุเวลา  ๑2.๐๐ น. 

                          
                                (ลงชื่อ)                                        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                            (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                               เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

 
                           

                         
                        (ลงชื่อ)                                      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                     (นางสําเนียง  เหมือนสวรรค) 
                          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 3 
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                   (ลงช่ือ)                                                 กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                             (นายสมยศ  ครบสุวรรณ)  
                           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 9 

 
     
  -    การรับรองรายงานการประชุม 

…………สภาอบต.โคกเพชร ไดมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ คร้ังนี้.......ในการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลโคกเพชร...สมัยสามัญที่..1..ประจําป...2564......เมื่อวันที่...15...กุมภาพันธ...2564................  
           
                         
                          (ลงช่ือ)                                             

                                                (นายจามเรศ    ภูมปิระดับศรี) 
                              ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                    
 
 
 
 
  
 
 
                                         -   
             
         


